กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
.......... น.

.......... น.

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น.........ประตู........เคำน์ เตอร์ ........สำยกำร..............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง
ออกเดินทำงสู่ กรุ งนำริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น โดยเทีย่ วบิน ..............
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
.......... น.

(1)

(2)

นำริตะ – โตเกียว

คณะเดินทางถึงสนำมบินนำริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) นาท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระการเดินทาง นาท่านเดินทางสู่ พระรำชวังอิมพีเรียล เป็ นที่ประทับของสมเด็จ
พระจักรพรรดิแห่ งราชวงศ์เมจิแห่ งประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งโตเกียว
ท่ามกลางคูน้ าล้อมรอบมาตั้งแต่สมัยเอโดะ บนพื้นที่มากกว่า 270 เอเคอร์
ซึ่ งพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็ นสวนป่ าไม้ธรรมชาติ และเนื่ องจากพระราชวังแห่ ง
นี้ เป็ นที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิ จึงไม่เปิ ดให้ประชาชนทัว่ ไปเข้า
ชม แต่จะเปิ ดให้เข้าชมในช่วงวันหยุดพิเศษปี ละ 2 ครั้งเท่านั้นคือ วันที่ 23
ธันวาคม ซึ่ งเป็ นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และวันที่ 2 มกราคมของทุกปี ที่สมเด็จ
พระจักรพรรดิจะออกสมาคม เพื่ออวยพรให้ประชาชนเนื่ องในโอกาสวันปี ใหม่ แต่จะอนุ ญาตให้ประชาชน
ทัว่ ไปเข้าได้เพียงแค่บริ เวณพระราชฐานชั้นนอกเท่านั้น ภายในอุทยานชั้นในอันเป็ นเขตพระราชฐาน เป็ นอาคาร

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

คอนกรี ตทรงเตี้ย หลังคาสี เขียว ซึ่ งสร้างขึ้นแทนของเดิมที่ถูกทิ้งระเบิดโดยฝ่ ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่สอง บริ เวณที่นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปนิ ยมถ่ายรู ปกันคือ สะพำนนิจูบำชิ เป็ นสะพานที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั
เป็ นอย่างมาก ยังเป็ นสะพานที่สามารถข้ามผ่านไปยังเขตพระราชฐานชั้นในได้อีก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาทานเดินทางกราบนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอำซะกุซ่ำคันนอน ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุ งโตเกียว ซึ่ งเจ้าแม่
กวนอิม มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริ โมงิของวัดยังมี
ความประทับใจด้วย โคมไฟกระดำษสี แดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความ
สู งถึง 4.5 เมตร น้ าหนัก130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็ นรู ป เทพเจ้าแห่ งลม
และ สายฟ้ าเชื่อว่าเป็ นเทพเจ้าผูค้ อยปกปั กรักษาสันติภาพแห่ งโลกนาความ
อุดม สมบูรณ์สู่ ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่นถ้ามีเวลาเชิญเลือกชม – เช่าวัตถุมงคล
เครื่ องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ ของวัดนี้เพื่อเป็ นมงคล หรื อเลือก จะเดินเล่นตาม ถนนนำคำมิเซะ ที่ท่านจะได้ชมช้อป สิ นค้าของที่ระลึกซึ่ งเป็ นสิ นค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ ม หมวก
รองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้า ของที่ระลึก หรื อท่านเลือกที่จะชิม ขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ชิ นจู กุ ย่านแห่ งความเจริ ญอันดับหนึ่ งของกรุ งโตเกียว ชิ นจูกุ หมายถึงที่พานักใหม่
ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้มีคาสั่งให้สารวจย่านนี้ ตามคาขอของพวก
พ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุ ไคโด ไม่นานก็กลายเป็ นชุ มชนที่
ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น มีท้ งั โรงน้ าชา ร้ านค้า โรงเตี๊ยมและหอคณิ กาอีกกว่า 50
แห่ง ที่นี่ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า และร้านขายของนับเป็ นพันร้าน ซึ่ ง
จะมีผคู ้ นนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ถือเป็ นจุดที่นดั พบยอดนิ ยมอีกด้วย เชิ ญท่าน
เลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ปรุ่ นล่าสุ ด, IPOD,
MP3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิ กา, เสื้ อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และ
เครื่ องสาอาง เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันแรกของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(3)

โตเกียว – โยโกฮำม่ ำ – ฮำโกเน่ – อิซำว่ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองโยโกฮำม่ ำ ซึ่ งเมืองนี้ เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดคานากาวา เป็ นจังหวัดที่มีประชากร
หนาแน่นเป็ นอันดับ 3 รองจากโตเกียว และโอซาก้าตั้งอยูท่ างตอนใต้ของ
โตเกียวคาบเกี่ยวระหว่างอ่าวโตเกียว และอ่าวสากามิ เมืองโยโกฮาม่า เป็ น
เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศญี่ปุ่นรองจากเมืองโตเกียว อีกทั้ง
เป็ นเมื องท่ า ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดในญี่ ปุ่ น มี ก ารติ ด ต่ อ ค้า ขาย รั บ ส่ ง สิ นค้า อย่า ง
มากมาย จากนั้น นาท่ า นเดิ นทางสู่ พิพิธภัณ ฑ์ รำเม็ง หรื อที่ เรี ย กกันว่า
ราเม็งมิวเซี ยม ในพิพิธภัณฑ์จะแบ่งออกเป็ น 3 ชั้นด้วยกัน โดยชั้นแรกที่พบจะมีการเล่าถึ งประวัติความ
เป็ นมาของราเม็งญี่ปุ่น เครื่ องมือในการใช้ผลิตเส้นราเม็ง และราเม็งชนิ ดต่างๆ และมีร้านขายสิ นค้าของที่
ระลึกก็จะเป็ นพวกราเม็งกึ่งสาเร็ จรู ปเอาไปทากินเองที่บา้ น มีอุปกรณ์การกิ นราเม็งมากมาย เช่ น ชาม ถ้วย

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

ช้อน ตะเกียบ เส้นที่เอาไว้ทาราเม็ง ชั้นถัดไปจะจัดแสดงเกี่ยวกับรู ปแบบของราเม็ง เช่น ในรู ปแบบของซอง
ถ้วย หรื อแม้กระทัง่ บรรจุ ภณ
ั ฑ์สาหรั บรั บประทานในอวกาศ และในชั้นใต้ดินจะมี ร้านราเม็งอยู่มากมาย
ตกแต่งในสไตล์ยอ้ นยุคไปช่ วงประมาณ พ.ศ.2500 และรสชาติที่ไม่เหมือนที่ไหน อีกทั้งยังมีร้านขายขนม
ย้อนยุค หรื อร้านขายของฝากที่มีอยูห่ ลายร้านให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเลือกชมกันอย่างเพลิดเพลิน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรรำเม็ง
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยำนแห่ งชำติฮำโกเน่ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ลอ้ มรอบภูเขาไฟฟูจิ อันเกิดจากการก่อตัวของ
ลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ทาให้ปิดทางออกของน้ าในทะเลสาบ นาท่าน ล่ องเรื อโจรสลัด สัมผัสความงามราวกับ
ภาพวาดของทิวทัศน์ที่มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิของ ทะเลสำบอำชิ
(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) จากนั้นนาท่านขึ้น กระเช้ ำไฟฟ้ำ มุ่งหน้า
สู่ หุบเขำโอวำคุดำนิ หรื อ หุบเขำนรก ที่มีควันพวยพุ่งฟุ้ งกระจาย
ออกมาจากรอยแยกของแผ่นดิน เพื่อชม บ่ อน้ำแร่ ที่อุดมไปด้วยแร่
กามะถันที่สามารถทาให้เปลื อกไข่กลายเป็ นสี ดา อิสระให้ท่านชิ ม
ไข่ ดำ โดยเชื่ อกันว่าเมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้มีอายุยืนขึ้น 7 ปี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอิซำว่ ำ เมือง
เกษตรกรรมที่สาคัญของประเทศ ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทางตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม พิเศษสุ ดกับ “บุฟเฟ่ ต์ ขำปูยักษ์ ” ให้ท่านได้สัมผัสลิ้มชิ มรส
ของขาปูยกั ษ์แบบไม่อ้ นั อีกทั้งอาหารคาวและหวานแบบดั้งเดิมในบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น
หลัง รั บ ประทานอาหารจะได้ผ่อ นคลายกับ การแช่ น้ า แร่ ธ รรมชาติ (Onsen) เชื่ อ ว่ า แช่ ก ัน แล้ว จะท าให้
ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตได้ดีข้ ึน ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

(4)

อิซำว่ ำ – ฟูจิ – นำโงย่ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่ า นเดิ น ทางสู่ ภู เ ขำไฟฟู จิ ซึ่ ง เป็ นภู เ ขาไฟที่ ดับ แล้ว ที่ มี ค วามงามจนเป็ นที่ เลื่ องลื อไปทั่วโลก และ
กลายเป็ นสัญลักษณ์ประจาชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่ ง ภูเขานี้ อยูห่ ่ างจากกรุ งโตเกียว 70 ไมล์ มียอด
สู ง 12,385 ฟุ ต มี ป ล่ อ งภู เ ขาไฟที่ ดับ แล้ว วัด เส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางได้
ประมาณ 2,000 ฟุต มีลกั ษณะเป็ นรู ปฝาชี ครอบฐานข้างล่างแผ่กว้าง
ออก วัดโดยรอบได้ประมาณ 100 กิโลเมตร มีหิมะขาวโพลนปกคลุม
อยูต่ ลอดปี นาทุกท่านขึ้นสัมผัสมนต์เสน่ ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิด
ที่ ส ถานี ที่ 5 บนระดับ ความสู ง ที่ 2,500 เมตร (ในกรณี ที่ อ ากาศ
เอื้ออานวย) อิสระให้ทุกท่านได้บนั ทึกภาพความงดงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ พร้ อมทั้งเลื อกชมและซื้ อสิ นค้า
พื้นเมืองและขนมอร่ อยมากมาย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟ Hamamatsu ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศการนัง่ รถไฟชิ นคันเซน หรือรถไฟหัว
กระสุ น ที่วงิ่ ด้วยความเร็ ว 240 กิโลเมตร/ชัว่ โมง สู่ สถำนีรถไฟ Toyohashi จากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถโค้ช
ปรับอากาศต่อสู่ เมืองนำโงย่ ำ เมืองเก่าแก่ที่มีปราสาทของเจ้าเมืองตั้งอยูใ่ นเมือง มีถนนสายใหญ่ และสายเล็ก

ค่ำ

ตัดผ่านกันเชื่อมโยงการ คมนาคมที่สะดวก ภูมิภาคนี้ ได้ชื่อว่าเป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเครื่ องปั้ นดินเผา
ของญี่ปุ่น ตลอดจนเครื่ องเขิน เครื่ องลงยา และศิลปหัตถกรรมอื่นๆ นา
ท่านชม ปรำสำทนำโงย่ ำ (ชมภำยนอกปรำสำท) ซึ่ งเป็ นที่พกั ของโชกุลโต
กุกาวาใน ยุคสมัยขุนนาง ปกครองเมื่อปี ค.ศ.1612 และบริ เวณรอบสวนได้
ตกแต่สวนไว้อย่างสวยงามอี กด้วย จากนั้นนาท่ านชมความงามของ วัด
ไทย-ญี่ปุ่น NITTAIJI TEMPLE ที่ เมื องนาโงย่า ซึ่ งเป็ นที่ ประดิ ษฐาน
พระพุทธรู ป ซึ่งรับพระราชทานมาจากประเทศไทย ซึ่ งได้รับพระราชทานมา เมื่อ 15 มิถุนายน 2443 โดยคณะ
สมณฑูตได้ ว่าจะสร้างพระเจดียข์ ้ ึนมาใหม่ เพื่อเป็ นที่ ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

(5)

นำโงย่ ำ – เกียวโต

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงอันเก่าแก่ของญี่ปุ่น และที่ประทับของจักรพรรดิญี่ปุ่นมาเกือบ 1,100 ปี
เมืองใหญ่อนั ดับ 7 ของญี่ปุ่น จาลองแบบจากนครฉางอันเป็ นเมืองหลวงของจีนในสมัยราชวงศ์ถงั ปั จจุบนั
คือเมืองซี อาน โดยผังเมืองเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมมีถนนตัดกันเป็ นรู ปตารางและยังคงปรากฎหลักฐานมาจนถึ ง
ปั จ จุ บ ัน เกี ย วโตคื อ สั ญ ลัก ษณ์ ค วามเป็ นประเพณี นิ ย มของญี่ ปุ่ น เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ มี ชี วิ ต ที่ เ ก็ บ รั ก ษา
ศิ ล ปวัฒ นธรรมของญี่ ปุ่ นไว้ จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ วั ด คิ โ ยมิ สึ
(Kiyomizu-dera) หรื อ เรี ยกว่า วั ด น้ ำ ใส ตั้ง อยู่ บ นเนิ น เขาฮิ ง ายามา
สาเหตุ ที่เรี ย กว่า "วัดน้ าใส" ก็เนื่ องมาจากมี น้ าศัก ดิ์ สิ ทธิ์ จากแม่น้ า 3
สาย ซึ่ งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
788 (สมัยนาระ ประมาณปี พ.ศ.1321) เพื่อถวายแด่พระโพธิ สัตว์
กวนอิม 11 พักตร์ หรื อสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึถือเป็ นมรดกโลกอัน
เก่าแก่กว่า 1,500 ปี เชิญดื่มน้ าสามสายอันศักดิ์สิทธิ์ 3 สายเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1394 เพื่อเป็ นบ้านพักตากอากาศของท่านโชกุน ตัวศาลาใน
ยุค ปั จ จุ บ ัน ถู ก ปิ ดด้ว ยแผ่น ทองภายนอกเป็ นการสร้ า งขึ้ นใหม่ เ ลี ย นแบบ
ของเดิม หลังจากถูกไฟเผาผลาญโดยการรอบวางเพลิงในปี ค.ศ.1955 จากนั้น
นาท่านเดิ นทางสู่ ศำลเจ้ ำฟุ ชิมิ อินำริ (ศำลเจ้ ำแม่ จิ้งจอก) เป็ นศาลเจ้าของ
ลัทธิ ชินโต ศาลเจ้าแห่ งนี้ ถูกสร้ างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาสุ นขั จิ้งจอกที่
ชาวญี่ปุ่นนับถือ เชื่ อกันว่าเป็ นทูตส่ งสารของเจ้าหญิงยูกะทามะ เทวีแห่ งข้าว
หรื อพระแม่โพสพ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเทพแห่ งการเก็บเกี่ยวของญี่ปุ่น เพื่อบันดาลให้มี
ผลผลิตที่ดี อุดมสมบูรณ์ และปั ดเป่ าภยันตรายต่างๆ โดยที่ศาลเจ้าแห่ งนี้ เป็ นศาลเจ้าหลักในบรรดาศาลเจ้า
อินาริ ท้ งั หมดที่มีมากกว่า 35,000 แห่ งทัว่ เกาะญี่ปุ่น และยังถูกนามาเป็ นฉากหนึ่ งของภาพยนตร์ ชื่อดังเรื่ อง
เดอะ เมมโมรี่ ออฟ เกอิชำ สมควรแก่เวลานาท่านนาท่านเดินทางสู่ ย่ ำนกิออง เป็ นสถานที่ยอดเยี่ยมสาหรับ
ชมศิ ล ปะเก่ า แก่ แ ละละครพื้ น บ้า น ร้ า นอาหารแบบดั้ง เดิ ม เรี ย งรายตามถนน เพิ่ ม ความโดดเด่ น ให้ ก ับ

ค่ำ

บรรยากาศที่ละเอียดอ่อน สถานบันเทิงด้วยศิลปะแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม โดยบริ เวณนี้ ท่านสามารถเห็นเกอิชา ไม
โกะ สวมชุดกิโมโน เดินผ่านไป-มา และอิสระให้ทุกท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันหกของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(6)

เกียวโต – นำรำ – โอซำก้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนำรำ ซึ่ งเคยเจริ ญรุ่ งเรื องในฐานะที่เป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่น จนกระทัง่ เมืองหลวงถูก
ย้ายในปี 784 (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่ วโมง) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
วั ด โทไดจิ เป็ นวัด พุ ท ธในเมื อ งนารา ประเทศญี่ ปุ่ น มี ห อไดบุ ท สึ
(Daibutsuden) ที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณวัดได้รับการบันทึกว่าเป็ นอาคารไม้ที่ใหญ่
ที่สุดในโลก และยังเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปไดบุสึขนาดใหญ่ หล่อ
จากบรอนซ์ นอกจากนี้ วัดนี้ ยงั เป็ นศูนย์กลางของโรงเรี ยนศาสนาในสายเค
งอนอีกด้วย วัดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกับวัด ศาลเจ้า และสถานที่สาคัญอื่นๆ
อีก 7 แห่งในเมืองนารา จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โอซำก้ำ ศูนย์กลางเศรษฐกิจของฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น และ
เป็ นศูนย์กระจายสิ นค้าทั้งปลีกและส่ งสนามบินแห่งใหม่ที่ถือว่าทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดย
การถมทะเลทาสนามบิน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านผ่ ำนชม ปรำสำทโอซำก้ ำ (ชมภำยนอกปรำสำท) ที่สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ที่นี่นบั ได้ว่า
เป็ นสัญลักษณ์ อนั โดดเด่ นของเมื องโอซาก้า รอบๆ ตัวปราสาท ถูกโอบ
ล้อมด้วยกาแพงหิ นแกรนิ ตขนาดใหญ่ ซึ่ งแรงงานสมัยโบราณสร้างได้
อย่า งประณี ตงดงามมากพร้ อมดอกซากุ ระบานสะพรั่ งล้อมรอบบริ เวณ
ปราสาทแห่ งนี้ แล้วนาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิ ดย่าน ชิ นไซบำชิ เป็ น
ย่านช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า เชิ ญท่านอิสระเลือกซื้ อสิ นค้านานาชนิ ด อาทิเช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เสื้ อผ้า
รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องสาอาง ฯลฯ อิสระตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน

วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง

(7)

โอซำก้ำ – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

........... น. ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ..................
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
........... น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์

